Tewerkstelling in de sector daalt

Figuur 1 - Hoeveel % verkoop is er via de klassieke
handelskanalen?
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Figuur 2 - Hoeveel % van de planten zal u moeten
vernietigen?
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Een bevestiging van de vele signalen
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Uit de resultaten van de sierteeltbarometer bleek in de
eerste plaats dat deze cijfers de vele signalen bevestigen
die reeds opgevangen werden uit de sector. Toch is een
cijfermatige weergave een krachtige tool om op sectorniveau de moeilijke situatie op vele bedrijven te illustreren.
Deze resultaten geven de situatie weer zoals die eind
maart 2020 was voor de sierteeltsector. Mogelijks zal AVBS
ook later in de crisis een volgende bevraging doen om de
situatie verder op te volgen. n
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Ook de tewerkstelling op onze sierteeltbedrijven is gemiddeld gezien gedaald. Van de 104 respondenten stellen er 74
in normale omstandigheden samen 465 reguliere arbeiders
tewerk. Tijdens deze coronacrisis zijn dat er slechts 307,
wat een gemiddelde van 2,16 arbeiders en/of bedienden
minder is per bedrijf. Het aantal seizoenarbeiders in de
sierteeltsector bedraagt momenteel slechts één derde van
normaal. Zo’n 81% van de respondenten geeft aan dat hun
seizoenarbeiders teruggekeerd zijn naar hun thuisland of
gewoonweg niet naar België zijn kunnen vertrekken. Nog
eens 11% geeft aan dat de arbeiders wegens gezondheidsproblemen niet kunnen komen werken.
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Graag Belgische bloemen
in supermarkten en tuincentra !

De coronacrisis legt meer dan ooit de vinger op de wonde wat betreft het aanbod van buitenlandse
bloemen en planten in Belgische supermarkten en tuincentra. AVBS en Boerenbond drongen er zowel bij
Comeos als bij BTV op aan een sterk signaal te geven naar hun achterban om Belgische sierteeltproducten in de rekken te leggen.
Hilde Van Elsuwé
Comeos verenigt de supermarkten, terwijl BTV de Belgische tuincentra overkoepelt. Nog al te vaak worden heel
wat sierteeltproducten uit het buitenland te koop aangeboden, terwijl er in België een rijk gevarieerd en kwalitatief
hoogstaand aanbod is. AVBS en Boerenbond roepen op om
waar mogelijk met Belgische producten te werken. Het
aanbod is heel rijk, de kwaliteit is top en ook logistiek is er
geen enkel onoverkomelijk probleem. Aldi België reageerde alvast heel positief op onze vraag. Zij organiseren doorheen het jaar verschillende acties met bloemen en planten
van Belgische origine en zullen dit in de toekomst verderzetten.
Ondertussen heeft de nationale veiligheidsraad beslist om
de tuincentra, en dus niet enkel deze met dierenvoeding,

opnieuw te openen. Ook hier blijft AVBS pleiten voor meer
Belgische producten in de Belgische tuincentra. Er werd
samen met BTV, de Belgische Tuincentra Vereniging, heel
constructief en sterk samengewerkt om de tuincentra open
te krijgen. In een verdere fase wordt nu ook onderling
bekeken hoe ook daar nog meer met Belgische sierteeltproducten kan worden gewerkt. AVBS en BTV bekijken de
komende dagen of hierrond een charter kan ondertekend
worden.
En hoewel het chauvinisme bij ons wat hoger mag, is dit
geen pleidooi tégen buitenlande producten. Integendeel:
als sterke exportgerichte sector hebben we alle baat bij de
eengemaakte markt en internationale handel. n
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